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  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

  تمهيد

 
احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيدنا حممد أفضل األنبياء 

 رسلني, وعىل آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إىل يوم الدين, وبعد, وامل
 عىل أهل ِّ عنه, ومتعنيِّفإن الدفاع عن الدين واجب عىل القادر عىل الذب

َّالعلم واملقدرة, والدفاع يشمل البيان والرشح والتوضيح, والرد عىل اآلخرين 
ن القراء أو املستمعني أهنا املخالفني, ومنه بيان األغاليط التي يقعون فيها, ويومهو

 . ُّاحلق, وليست كذلك
 ما انتقده البابا بنديكت, بابا الفاتيكان عىل اإلسالم, ًومما سمعناه مؤخرا

 ال تصح, وعىل تفسريات غريبة شاذة, أو آراء قبيحة ٍ, واعتمد عىل أمورٍق بأوهامّوتعل
ًمردودة, إضافة إىل ما اخرتعه من عند نفسه, ظانا أنه هبذ ا سوف خيدع الناس ويصل َّ

 .إىل مبتغاه
 !ولكن هيهات

فاندفعنا إىل القيام باألمر الواجب, من بيان اضطراب كالمه وشذوذ أفكاره, 
 من َّن كالمه يف غاية التعقيد, وهناية الدقة, وأنأُّوضعف معارفه وعلومه, مع تبجحه ب



 ٤

ُّوهذا منه علو بال ! هله عىل وجهه, ومل يرق إليه مستوى فهمِّاعرتض عليه فإنه مل حيص
ِّح, واستعالء بام يقبحِّجَرُم َُ. 

 آرائه, وضعف هتافتَّ ممن رد عليه أشار إىل ًوالعجيب أين مل أسمع أحدا
أقواله, عىل نحو علمي رصني, إال إشارات هنا وعبارات هناك, ال تكفي لشفاء 

الكشف عن دعواه, و وكان الواجب عىل أهل املعرفة القيام بانتقاد أصول ,الغليل
 . املغالطة إىل منتهاهاندفاعه يف

ًنته عىل عجل, سادا شيئاَّوأدعو اهللا تعاىل أن يكون كالمي هذا الذي دو  من َّ
 . ألوهام ذلك الفهم املتهالكًذلك, ودافعا

 . وها نحن نبدأ يف املقصود



 ٥

  ، )ال إآراه في الدين: (معنى قوله تعالى

  !!وعالقة ذلك بانتشار اإلسالم بالسيف

 
 :قال البابا بنديكت
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 :  نوجزها فيام ييلٍيشري البابا يف هذا الكالم إىل أمور
ٌّ أن اإلسالم مل يأت بجديد إال وهو موصوف بأنه رش, ومثال هذا أنه :األول

 .أمر بنرش الدين بالسيف, أي بالقتال
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, ال جيوز االحتجاج هبا عىل أن الدين )ال إكراه يف الدين(يقول إن آية : الثاين
 هذه اآلية إنام نزلت ملا َّيز اإلكراه ويمنع جرب الناس عىل اإليامن, ألناإلسالمي ال جي

كان املسلمون ضعفاء, فهي آية مرحلية قد تم إلغاء حكمها الحقا بآية السيف وقتال 
 . األعداء

 .الدين يبيح استعامل العنف مع املخالفني له: الثالث
 تعاىل, ونبدأ ببيان ما ل كالمه ونبني مواضع الغلط فيه بتوفيق اهللاِّوسوف نحل

 : قاله العلامء يف اآلية التي أشار إليها, وما يتعلق بموضوعها
ِال إكراه يف:( قال اهللا تعاىل َ َ ْ ِ ْ الدين قد تبني الرشد من الغي فمن يكفر َ َ َ ِّ ُّ َُّ ْ َْ َ ََ ْْ ِ ُ َّ َِّ َ ِ

ْبالطاغوت ويؤمن باهللاَِّ فقد استمسك بالعروة الوث َُ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ِْ َ ْ ْ ُِ ِ َِ َُ َ ْ َقى الَّ َ انفصام هلا واهللاَُ َََ َ ٌ سميع ِ ِ َ
ٌعليم ِ    ٢٥٦البقرة )َ

وقد ذكر اإلمام الطربي يف تفسريه الوجوه التي يمكن أن تقال يف اآلية, وها 
 :هي

اختلف أهل التأويل يف " ):٣/١٤(قال الطربي يف تفسريه : الوجه األول
و يف رجل منهم كان  نزلت هذه اآلية يف قوم من األنصار أ:معنى ذلك فقال بعضهم

 ,هلم أوالد قد هودوهم أو نرصوهم فلام جاء اهللا باإلسالم أرادوا إكراههم عليه
 اهـ".فنهاهم اهللا عن ذلك حتى يكونوا هم خيتارون الدخول يف اإلسالم
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 ملا يزعمه البابا, ومن ًد لنفي اإلكراه عىل الدين, خالفاِّوهذا الوجه مؤك
ومقصده ! ا هو املشهور املعلوم يف تفسري اآلية الكريمةالغريب أنه مل يلتفت إىل أن هذ

 .واضح بال ريب
 بل معنى ذلك ال يكره :وقال آخرون" ):٣/١٦(قال الطربي : الوجه الثاين

 اآلية يف :وقالوا  ولكنهم يقرون عىل دينهم ,,أهل الكتاب عىل الدين إذا بذلوا اجلزية
 .اهـ ". من الكفار ومل ينسخ منها يشءٍّخاص

علوم أن اجلزية مبلغ ضئيل من املال يدفعه أهل الكتاب ومن يف حكمهم وم
ّوجوب محاية املسلمني هلم, ويقرولدولة اإلسالم ويرتتب عىل ذلك  ن عىل دينهم وال َ

 . جيربون عىل التزام دين اإلسالم, وهذه األحكام رصحية مشهورة بني الناس
 ,هذه اآلية منسوخة :وقال آخرون" ):٣/١٧(قال الطربي : الوجه الثالث

 .اهـ"وإنام نزلت قبل أن يفرض القتال
 .بعنيَّكالم العلامء املتوهذا القول ضعيف كام سنبينه بذكر 

وأوىل هذه األقوال بالصواب قول " ):٣/١٧(قال الطربي : الوجه الرابع
ال إكراه ( وقال عنى بقوله تعاىل ذكره , نزلت هذه اآلية يف خاص من الناس:من قال
هل الكتابني واملجوس وكل من جاء إقراره عىل دينه املخالف دين احلق أ) ينيف الد

 . وأخذ اجلزية منه
 .ًوأنكروا أن يكون يشء منها منسوخا
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وإنام قلنا هذا القول أوىل األقوال يف ذلك بالصواب ملا قد دللنا عليه يف كتابنا 
 إال ما ًائن ناسخا من أن الناسخ غري ك−كتاب اللطيف من البيان عن أصول األحكام−

 .نفى حكم املنسوخ فلم جيز اجتامعهام
ا ما كان ظاهره العموم من األمر والنهي وباطنه اخلصوص فهو من َّفأم

 .الناسخ واملنسوخ بمعزل
 ال إكراه ألحد ممن أخذت :وإذ كان ذلك كذلك وكان غري مستحيل أن يقال

 وكان , تأويلها بخالف ذلكَّ ومل يكن يف اآلية دليل عىل أن,منه اجلزية يف الدين
 فأبى أن يقبل منهم إال ً عىل اإلسالم قوماَهَكرَ قد نقلوا عن نبيهم أنه أًاملسلمون مجيعا

 , وذلك كعبدة األوثان من مرشكي العرب,اإلسالم وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه
 وأنه ترك إكراه آخرين عىل ,وكاملرتد عن دينه دين احلق إىل الكفر ومن أشبههم

ني ومن َ وذلك كأهل الكتاب,إلسالم بقبوله اجلزية منه وإقراره عىل دينه الباطلا
 إنام هو ال إكراه يف الدين )ال إكراه يف الدين( : بذلك أن معنى قولهًَانِّيَ كان ب,أشبههم
 . قبول اجلزية منه بأدائه اجلزية ورضاه بحكم اإلسالمَّ ممن حلٍّألحد

 اهـ". منسوخة احلكم باإلذن باملحاربةوال معنى لقول من زعم أن اآلية
 فقال يف تفسريه , يف تأويل هذه اآليةًصةَّ ملخًوذكر اإلمام الرازي وجوها

 ):٧/١٣(الكبري 
 معناه −وهو األليق بأصول املعتزلة− وهو قول أيب مسلم والقفال :أحدها"
 ثم ,مكن واالختيار وإنام بناه عىل الت,ا بنى أمر اإليامن عىل اإلجبار والقرسَأنه تعاىل م
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ً دالئل التوحيد بيانا شافيا قاطعا َّ هذا هو املراد بأنه تعاىل ملا بنيَّ القفال عىل أنَّاحتج ً ً
 إنه مل يبق بعد إيضاح هذه الدالئل للكافر عذر يف اإلقامة عىل :للعذر قال بعد ذلك

لدنيا التي هي دار  وذلك مما ال جيوز يف دار ا,الكفر إال أن يقرس عىل اإليامن وجيرب عليه
 ونظري هذا ,واالمتحان إذ يف القهر واإلكراه عىل الدين بطالن معنى االبتالء ,االبتالء

ْفمن شاء فليؤ (:قوله تعاىل ُ ْ َ ََ ْمن ومن شاء فليكفرَ َُ َْ َ َْ َ  : وقال يف سورة أخرى,٢٩الكهف ) ِ
ِولو شاء ربك آلمن من يف( َ َ ََ ُّ ْ ََ َ َرض كلهم مجيعا أف األَ َ ً ُِ َ ْ ُّْ ُ ْأنت تكره الناس حتى يكونوا ِ ُ َّ ُُ َْ َ َ َُّ ِ َ َ

َمؤمنني ِْ ِ ْلعلك باخع نفسك أال يكونوا  (: وقال يف سورة الشعراء,٣٤الشعراء  )ُ ُْ َُّ َ ٌ َ ََّ َّ ََ َ ََ ِ
َمؤمنني إن نشأ ننزل عليهم من السامء ءاية فظلت أعناقهم هلا خاضعني ْ َ ّ َ ِْ ِ ِِ َ َ َ ْ َ َّ ّ ْ ُُ َ َ ُْ َ َ ًَ ََ ْ َّ َ ِْ ُ َّْ َ  ومما يؤكد .)ِ

ّقد تبني الرشد من الغي( :هذا القول أنه تعاىل قال بعد هذه اآلية ُّ ََّ ْ َ َِ ُ َّْ َ  يعني ظهرت ,)َ
 وذلك ,الدالئل ووضحت البينات ومل يبق بعدها إال طريق القرس واإلجلاء واإلكراه

 .فهذا تقرير هذا التأويل, ه ينايف التكليفَّ ألن;غري جائز
 إن آمنت وإال :راه أن يقول املسلم للكافريف التأويل هو أن اإلك: القول الثاين

ِال إكراه يف( : فقال تعاىل,قتلتك َ َ ْ ِ الدينِ ا يف حق أهل الكتاب ويف حق املجوس َّأم ,)ّ
ا سائر الكفار فإذا هتودوا أو تنرصوا فقد ّ وأم,فألهنم إذا قبلوا اجلزية سقط القتل عنهم

عىل هذا التقدير يسقط عنه القتل  و, عليهّ إنه يقر: فقال بعضهم:اختلف الفقهاء فيهم
ِال إكراه يف (: وعىل مذهب هؤالء كان قوله,زيةإذا قبل اجل َ َ ْ ِ الدينِ  ,ًا يف كل الكفارّعام) ّ

أما من يقول من الفقهاء بأن سائر الكفار إذا هتودوا أو تنرصوا فإهنم ال يقرون عليه 
َكراهِال إ( وكان قوله ,يصح اإلكراه يف حقهمفعىل قوله  َ  .ً خمصوصا بأهل الكتاب)ْ
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ًين بعد احلرب إنه دخل مكرها ألنه ِّال تقولوا ملن دخل يف الد: والقول الثالث
 , ال تنسبوهم إىل اإلكراه: ومعناه,إذا ريض بعد احلرب وصح إسالمه فليس بمكره

ِوال تقولوا ملن ألقى إليكم السالم لست مؤم (:ونظريه قوله تعاىل ِْ ُ ْ َ َّ َُ َ َ ْ ُ ََ َ ْ ُُ ْ ْ َِ َ َ  .اهـ "..٩٤النساء )ًناَ
 . وهذه الوجوه التي خلصها اإلمام الرازي هي خالصة ما يقال يف اآلية

 ما قيل من أن اآلية منسوخة بآية السيف, غري قوي, َّويفهم من هذا كله أن
, حيث  جزي يف التسهيل لعلوم التنزيلُح بذلك ابنَّح به الطربي, وممن رصَّكام رص

ا املوادعة وأن ال يكره أحد بالقتال عىل الدخول يف  معناه:وقيل" ):١/٩٠ (قال
 .اهـ"وهذا ضعيف ,اإلسالم ثم نسخت بالقتال

ال إكراه ( :قوله تعاىل" ):١/١٩٥(وأشار إليه اإلمام السمرقندي يف تفسريه 
قد تبني ( بعد فتح مكة وبعد إسالم العرب ًيعني ال تكرهوا يف الدين أحدا) يف الدين

 قد تبني اإلسالم من الكفر : ويقال, قد تبني اهلدى من الضاللةيعني) الرشد من الغي
 .اهـ". وال يكره عىل اإلسالم,فمن أسلم وإال وضعت عليه اجلزية

 . ً, وال قوياًإذن نعرف من هذا أن القول بكون اآلية منسوخة ليس صحيحا
حون بأن اليهود والنصارى خارجون مجلة من هذه ِّ املفرسين مرصَّثم إن

, بل حمل اخلالف إنام هو يف ً أي إهنم ال جيربون وال يكرهون عىل اإليامن مطلقااآلية,
 .املرشكني, إما معينني أو لغاية زمان معني

 وإنام هو تعلق بأمور متومهة, ,ً ما قاله البابا ليس صحيحاَّوهبذا يتضح أن
 إنام )يف الدينال إكراه (له مقصود ليس مصادفة, فإنه يريد أن يقول إن آية و قَّويبدو أن
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 ْ هبا ملا كان املسلمون ضعفاء, ليس معهم القوة املادية, ولكن ملا أنًكانت معموال
, بل نسخت وصاروا يكرهون الناس عىل ًصاروا أقوياء مل يعد العمل هبذه اآلية جائزا

 .  وهذا القول باطل كام رأينا!اإليامن بالسيف
, ومبني ٌيف العرص املكي, وهذا غلط اآلية نزلت َّوالبابا يشري يف كالمه إىل أن

 سورة البقرة مدنية كام هو معلوم, ويظهر للذكي وعىل حمض اجلهل, فإن اآلية مدنية, 
من سبب نزوهلا وهو إجالء اليهود أن املسلمني كانوا وقتذاك أقوياء وليسوا بضعفاء, 

 ! خالفا ملا زعمه البابا
 إن اإلسالم ينرش بالسيف ال :لوهذا الذي يزعمه البابا إنام يقصد منه أن يقو

 كالمه باطل, فإن القتال لليهود والنصارى, وحتى َّ ونحن نعلم أن!باحلجة واإلقناع
لو ترتب عليه فرض اجلزية, فإهنم يقرون عىل دينهم وال يكرهون عىل الدخول يف 

يعارض ما يزعمه هذا   وهذا احلكم الثابت الذي يرصح به علامء اإلسالم,,اإلسالم
 . باالبا

 ًم أن اإلكراه عىل الدين احلق يكون ظلامِّوباإلضافة إىل ذلك, فإننا ال نسل
, وال تالزم بني اإلكراه وبني القبح العقيل, فلو ً للعقل, بل إنه قد يكون حسناًوخمالفا

) قد تبني الرشد من الغي(  إكراه بعض الناس عىل الدين احلق, بعد العلم بأنه احلقَّتم
ب اإلكراه عىل مصلحتهم, وكيف يقال بأن اإلكراه عىل ما هو فهذا يكون من با
 . , بل هو حسنًمصلحة قبيح عقال
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 َّ, أي اإلكراه عىل احلق الواضح, فإنه ال نسلم أنً هذا القول رشعاَّفلو صح
 من وبذلك ال يصح للبابا أن يشنع عىل ,ًأصل اإلكراه عىل احلق الواضح قبيح عقال

 . قال بذلك من املسلمني
************ 
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  !دعوى انتشار اإلسالم بالسيف

 
وأما ما نقله البابا بعد ذلك عىل لسان ذلك اإلمرباطور الذي يبدو التعصب 

،א:":والتجاهل باديا يف كالمه
א א א   .اهـ".،

, فهو ينكر أن يوجد يف دين اإلسالم أي يشء  واإلنكارفهو يف غاية البهت
جديد حسن, بل مل يأت بجديد إال ما هو رشير, وهذا غاية الكذب واالفرتاء, فكيف 

 هلذا الرجل أن ينكر كل تلك األحكام اخلرية التي جاء هبا اإلسالم, سواء يف مقام َّصح
 أو يف مقام املعامالت الشخصية أو تكريم اإلنسان والعبادات أو تصحيح العقائد,

الدولية, والعجيب أن هذه األحكام التي ال يستطيع العقالء إنكار حسنها, قد صارت 
 عليهم, ًبه الكاثوليك رئيساَّمشهورة معلومة, ومع ذلك فإنا نرى البابا الذي نص

البن والروح  وااألب له هذا وهو يزعم أنه يتكلم باسم ُّيتجاهلها, فكيف يصح
 .  كام نرىً واضحاً ال باطالً وكان ينبغي أن تكون كلامته حقا!!القدس

وهل هذه هي الوراثة للرئاسة الكنسية التي يتوارثها الكاثوليك, أفعىل مثل 
 !هذه التجاهل للحقائق تقوم الرئاسة الدينية?

************ 



 ١٤

  !! اإلسالم دين العنف ويخالف العقل

 
א": ديكتثم قال البابا بن א א

א א א.א א
א.א ، א א א

א ؛ א אא
א א א א ..א

א א
 اهـ."

يف هذا الكالم اهتام رصيح لإلسالم بأنه إنام انترش بالعنف والقوة, وهذا 
 .  ال يصدر إال من قلب غافل, وعقل ال يمت إىل العلم بصلةالقول

ترش فيها اإلسالم, لرأينا أن أكثر البالد التي نفإنا لو متعنا يف البالد التي ا
وصلها وانترش فيها مل يكن هذا االنتشار بالسيف والقتال, بل مل تصل إىل تلك البالد 

تشهد من البالد نيسيا وغريها وأندوووسط أفريقيا جيوش اإلسالم, وبالد ماليزيا 
 . عىل ذلك

 عىل احلوار والتواصل مع ً الدين الصحيح جيب أن يكون حامله قادراَّوأما أن
, فإننا  الدين الوحيد الذي حتقق فيه ذلك إنام هو اإلسالمَّفإنالبرش بصورة عقالنية, 

اآلخرين من نجد يف القرآن العديد من اآليات التي حتض عىل النظر وجمادلة األقوام 



 ١٥

اليهود والنصارى, وحماولة هدايتهم عن طريق بيان احلق من الباطل, ثم دعوهتم إىل 
 . االلتزام بالدين باختيارهم املحمود

وتشهد سرية الرسول عليه الصالة والسالم عىل ذلك, فمنها ما حدث من 
, نقاشه وحماورته للنصارى عىل اختالف طوائفهم ومللهم, وكذلك حماورته لليهود

بل حماوراته للمرشكني وإفحامهم باحلجة والربهان بعد إقامة الدليل عىل هتافت 
 .  آرائهم

 من قدرة البابا عىل جتاهل كل هذه املعلومات التارخيية ًونحن نعجب فعال
 .  للواقعٍ الدليل خمالفن عٍالثابتة, ثم التعلق هو وإمرباطوره بمجرد كالم عار

الدم? فهو يبعث عىل االستغراب, فهل هذا هو  ال حيب َّ إن الرب:وأما قوله
صلب وتسيل دماؤه, ثم جعل هذا كله ُ أن ي! الذين تزعمون أنه أجاز البنهِّعني الرب

أهذه هي العقيدة التي تبرشون هبا, أن يصلب ! فداء عىل ما تزعمون خلطايا البرش
 ! الرب ابنه وتسيل دماؤه, ويتحمل كل تلك اآلالم عىل ما تزعمون?

 هو عني الرب الذي تصفه التوراة بأنه يأمر بإبادة األقوام املخالفة وهل
 هل هو الرب عينه الذي يعبده اليهود ويأمرهم بالقتل لكل من خيالفهم, !واستعبادها

 ليست ًوبناء عىل تعليامت ذلك الرب املزعوم فإهنم أجازوا ألنفسهم أن حيتلوا ديارا
 كله من النرصاين, والغرب ً وترشيداً تقتيالدوا أهلها, ويعملوا فيهمِّهلم وأن يرش

 .ورائهم يساعدوهنم عىل ذلك ويشدون عىل أيدهيم



 ١٦

 هذه احلقائق? ثم يزعم أنه موصول ِّكيف يقدر البابا عىل أن يتغافل عن كل
 وال موافقني !!غري قادرين عىل احلوار باإلله احلق, وفوق ذلك يتهم اآلخرين أهنم

 ...يف اتباع اهلوى إنه يبالغ !!ألحكام العقل
 إىل عىل أفعالكم أهيا الغربيون فأتيتم مل تنعكس هذه العقيدة َثم عجبا لكم مل

بالد الرشق وديار اإلسالم مستعمرين هلا ناهبني لثرواهتا, وال تزالون كذلك, متتصون 
 !!خرياهتا

ومل أهيا البابا مل تقل كلمتك هذه يف وجه أتباعك الذي ما يزالون يتآمرون عىل 
 .  هلمً خلرياهتم, واستعباداًيار اإلسالم تارة بعد أخرى, ال هلدايتهم إىل احلق, بل هنباد

 مع  نرى أن صوتك يعلو يف انتقاد اإلسالم, وخيتفي يف تصحيح أتباعكَمـِل
 ! ً, وهم أوىل بنصحك إن كان هذا نصحاما هم عليه من ظلم وانتهاك حلقوق البرش

س عن روح اإلقناع التي تعلو أصواتكم هبا  من أبعد الناالنصارىأنتم أهيا 
اآلن, فإن أساس دينكم كام ترصحون أنتم وكرباؤكم ال يعتمد عىل اإلقناع باحلجة 
والربهان, بل إنه يعتمد عىل جمرد ما تسمونه باملحبة, تستعيضون بذلك عن احلجة 

لتي والربهان اللذين مها طريق اإلقناع الذي تطالب به املسلمني, وما املحبة ا
, ولذلك فأنتم ع من قدرتكم عىل اإلقناٌ إال هروب− منكمًزعام–تتمسكون هبا 

ئل غري أخالقية, وبعيدة عن اهلداية الربانية, اتتوسلون إىل استجالب هذه املحبة بوس
فأنتم تارة تنتهزون فقر الناس تغروهنم بيشء من املال, ثم تشرتطون بصورة أو أخرى 

, وتارة تتوسلون باملحبة لتقاتلوا اآلخرين لترسقوا رىنصاألخذهم املال أن يصريوا 
خرياهتم, وتكابرون باسم املحبة فتغزوا قواتكم األمم األخرى, لتزعموا أنكم هبذا 



 ١٧

ون باإلجبار بقوة القتال الغزو جتربوهنم عىل اختيار الديمقراطية, فهل الديمقراطية تك
 واجليوش?

 نرى كتاباتكم عن الدين وتشويه ة التي تتعلقون هبا حنيّأين هي هذه املحب
املسترشقني حقائق اإلسالم, وكذهبم عىل النبي عليه الصالة والسالم, وتعلقكم بآراء 

 علامء اإلسالم هبا, ثم تتعلقون هبا لتشنعوا عدم رىضوشاذة أنتم تعرفون شذوذها 
ليه يسري ع للمنهج الذي ًباعاّعىل أصل الدين, وقد فعل البابا هذا األمر يف حمارضته, ات

 .  وسوف نبني ذلك بعد قليل!أساتذته ومعلموه عرب التاريخ
 عقالنية التي تزعمون التمسك هبا? أهذه األساليب كلها من نتائج املحبة وال

************ 
  



 ١٨

  دعوى النصارى أن اإليمان عندهم مبني على الفكر السليم

 
א":وأما قول البابا אא

א א א  اهـ"א
 عىل صورهتا التي وضعها عليها أحبار النصارى من النرصانيةفإن الديانة 

 ًأبعد الديانات عن العقل والعقالنية, وهي بالتايل من أبعد الديانات عن أن تكون حمال
م إقناع الناس هبا عن طريق التفكري السوي, ولذلك تراهم  لإلقناع, أي لكي يتًقابال
 بل إىل وسائل , ال إىل وسائل عقلية حقيقيةً يلجأون دائام−النصارىأعني − ًمجيعا

رتاهم يستجلبون عطف الناس عليهم حني يصورون مأساة قتل املسيح, ثم فعاطفية, 
 الديانة عىل الصورة التي خيلطون احلابل بالنابل, فينقلبون بعد ذلك إىل رضورة اتباع

هي عليها اآلن, وهم بذلك يومهون الناس بأن الديانة عىل ما هي عليه اآلن هي التي 
أنزهلا اهللا تعاىل عىل السيد املسيح, وشتان بني هذه وتلك, فلو كانت كذلك ملا وجدنا 

ون فيها ما يتعارض مع العقل الرصيح, فمن أين جييز العقل أن يصلب اإلله, أو أن يك
 !? ومن أين جييز العقل هذا الثالوث الوهم الذي يدعونه!?لإلله ابن

 عىل إقناع الناس, وهل حاملو تلك الديانة ً فعالٌهل هذه الديانة قادرة
قادرون عىل التفكري الصحيح وهداية الناس إىل ما يعتقدون به بواسطة التفكري 

 الصحيح? 
صول إليها عن طريق التفكري كيف يقال ذلك واحلال أن العقائد ال يمكن الو

 الصحيح قط?



 ١٩

لو قدرنا وجود دين يستطيع أتباعه أن خياطبوا الناس بالعقل : إذن, فإنا نقول
 ....والتفكري الصحيح, ملا كان إال دين اإلسالم

************ 



 ٢٠

  هل يخالف المسلمون مبادئ العقل في نشر دينهم؟

 

א": ثم قال البابا א אא
א: ، א א

،:א א א א
א א.א ، א ، א

 ."א

א)(" א א א
א א א)א(א)(א

א(א א א א )א
، א א א

א.א  اهـ."א

،":ربام كانت الرتمجة تشتمل عىل اخلطل, فإنه يقول א
א א

 اهـ."

فقوله الرب ليست مشيئته مطلقة, ال تتناسب مع ما بعدها, فربام كان الكالم 
 .أن الرب مشيئته مطلقة يف العقيدة اإلسالمية

ويظهر ما قلناه من مراجعة ترمجة أخرى ملحارضته فإنه يقول يف هذا 
א":املقطع אאא



 ٢١

א א א א
א א.א א

 اهـ".א

 ال النصارىتعاىل يف نظر وعىل كل حال, فإن املقصود من الكالم, أن اهللا 
 يف نظر العقل, فإرادته مربوطة ومقيدة بنظر العقل, ال يتعداها ًيفعل إال ما كان حسنا

عندهم, وهذا مبني عىل ثبوت احلسن والقبح الذاتيني, وهي مسألة معروفة يف علم 
التوحيد, أعني علم الكالم, وقد أثبت متكلمو أهل السنة أن من قال بذلك, فإنه قائل 

 من يزعم أن اهللا تعاىل ال يفعل إال ما كان َّ كلَّال حمالة بأن اهللا تعاىل ال إرادة له, أي إن
ن والقبيح, فإرادته فعل س يف العقل, أو يف ذاته, فإنه يقول إنه جيب أن يفعل احلًحسنا

ٍله ال صفة له, فهو ناف إلرادة اهللا تعاىل عىل احلقيقة, فاهللا تعاىل غري مريد عنده, بل 
 . فاعل بحسب طبيعة األشياء التي يزعموهنا

 ً وقبحاً لألشياء حسناَّومن الواضح أن هذا القول الزائف متوقف عىل أن
ذاتيني, وأهنام ثابتان ال بإرادة اهللا تعاىل, وأن اهللا تعاىل ال يصدر منه الفعل إال عىل وفاق 

 . هذا احلسن الثابت

 َّ عىل أفعال اهللا تعاىل, فإنًتأثريا أن يثبت أن للحسن والقبح ٌوال يستطيع أحد
, فقبل أن ًاهللا تعاىل فاعل كل يشء من العدم, أي إنه خالق كل يشء بعد أن مل يكن شيئا

 , كيف يكون لألشياء طبائع هبا ينفعل اهللا تعاىل ويكون فعله تابعا هلا? ًيكون العامل شيئا

ادة هي صفته, وأن إرادته نوا أن اهللا تعاىل له إرَّوأما متكلمو أهل السنة فقد بي
 ,غري متقيدة باحلسن والقبح العقليني أو الذاتيني, ألنه ال ثبوت لذلك يف نفس األمر



 ٢٢

 ُ فعلم,وإن ثبت فهو ثابت عىل سبيل الكلية التي ال يمكن أن تكون علة لفعل اهللا تعاىل
م أنه لزن , والعلم بأن هذا كامل عقيل حمض, ولكن من أيًاملخلوق كامل للمخلوق مثال

 عىل ً, أو أن خيلق املخلوق قادراًإن كان كذلك فيجب أن خيلق اهللا تعاىل املخلوق عاملا
 يف نفسه, بمعنى أنه صفة كامل ملن ثبت له, ًفال تالزم إذن بني كون اليشء حسنا. العلم

 . وبني فعل اهللا تعاىل هلذا الكامل

حدد بيشء مما ّ ال تت إرادة اهللا تعاىلَّ إن:ولذلك فقد قال متكلمو أهل السنة
 بل كل ما ,ً ملا يريد, وال يقبح منه يشء مطلقاٌيقال إنه حسن وقبح عقليان, فهو فاعل

واحلسن هنا معناه أن ,ًيفعله فهو حسن, عىل معنى أنه أعىل من أن يتوجه عليه ذم أصال
 فال وجوب ,اإلله من فعل يشء من األشياء, أو تركهاالعقل ال يوجد عنده ما يمنع 

 .  اهللا تعاىل فهو فاعل خمتارعىل

 . وهذا هو معنى قولنا أن إرادة اهللا تعاىل مطلقة

 فهل هذا القول خمالف للعقل واملنطق كام يزعم هذا البابا? 

دة بام ذكرناه فهو املخالف للعقل واملنطق, ّ من يزعم أن إرادة اهللا تعاىل مقيَّإن
 . وهو الذي ال يقدر جالل اهللا تعاىل

************ 



 ٢٣

  احتجاج البابا بكالم شاذ مردود على صاحبه

 

وأما ما ذكره عن ابن حزم, فإنام يشري إىل قول هذا بأن اهللا تعاىل ال يستحيل 
 .عليه الكذب

 .سوف نبني ذلك فيام ييلف

 بيان قول ابن حزم

لناهم أ ثم س:قال أبو حممد" ):٢/١٤٣(قال ابن حزم يف الفصل يف امللل 
 عىل الكذب أو املحال أو الظلم أو غري ُرِمتم أن اهللا تعاىل ال يقد من أين عل:فقلنا هلم
 ?ما فعل

ا أن َّنِمَ لو قدر عىل يشء من ذلك ملا أ: أن قالوا إال,ًفلم تكن هلم حجة أصال
 .يكون فعله أو لعله سيفعله

 ? ومن أين أمنتم أن يكون قد فعله أو لعله سيفعله:فقلنا هلم

 .أن قالوا ألنه ال يقدر عىل فعله إال ًفلم تكن هلم حجة أصال

 حجتهم أنه تعاىل ال يقدر عىل الظلم َّ فحصل من هذا أن:قال أبو حممد
 فاستدلوا عىل قوهلم ,والكذب واملحال وغري ما فعل أنه ال يقدر عىل يشء من ذلك

 وجهل قوي ال يرىض به , ومحاقة ظاهرة, وهذه سفسطة تامة,بذلك القول نفسه
ه َّ من أن يرجعوا إىل قولنا يف أنَ فال رضورة,عقل ضعيف الدينلنفسه إال سخيف ال



 ٢٤

أن زريعة العنب ال خيرج   كام علمنا, من ذلكًبالرضورة علمنا أنه تعاىل ال يفعل شيئا
 .منها اجلوز وأن ماء الفرس ال يتولد منها مجل

 وأما نحن فإن برهاننا عىل صحة قولنا أن الربهان قد قام عىل :قال أبو حممد
 واخللق عاجزون عن يشء كثري ,ه تعاىل ال يشبهه يشء من خلقه يف يشء من األشياءأن

 وليس يف ,ًلةمجخلوقني فهو منفي عن اهللا عز وجل  والعجز من صفة امل,من األمور
 الباري تعاىل هو الذي يقدر عىل كل َّ فوجب أن, بذاته عىل كل مسئول عنهٌاخللق قادر
 أهنام منفيان ً فوجب يقينا, من صفات املخلوقني وكذلك الكذب والظلم,مسئول عنه

 فهذا هو الذي آمننا من أن يظلم أو يكذب أو يفعل غري ما علم أنه ,عن الباري تعاىل
 .اهـ " عىل ذلكًوإن كان تعاىل قادرايفعله 

 إن اهللا تعاىل يقدر عىل املحال العقيل ويقدر عىل الظلم :فابن حزم يقول
ه ال يفعل ذلك إنام َّنأ يفعل ذلك, وسبب علمنا وقطعنا بويقدر عىل الكذب, ولكنه ال

 . هو عادي, بسبب مالحظة ما نشاهده, ال ألنه عاجز عن ذلك, بل لو شاء لفعل

ُّرسَ بأن اهللا تعاىل قادر عىل الظلم واملحال, فهو من ت:أما قوله عه وجهله َ
 إال إذا كان يقول بحقيقة الظلم واملحال, فال يقول أحد بإمكان ذلك عىل اهللا تعاىل

, وقد ذكرنا أن التحقيق عدم ثبوهتام, وهو ال يميز )الذاتيني(باحلسن والقبح العقليني
بني احلقيقة يف نفسها, وإجياد حقيقة أخرى, أو جعل املشاهد يعتقدها حقيقة أخرى, 

 . أو نفي تلك احلقيقة وإجياد حقيقة أخرى حملها, وبني أن تنقلب حال كوهنا هي هي



 ٢٥

 حييل عىل اهللا تعاىل أن ينفي حقيقة ما, ويوجد حقيقة غريها, أما أن َدفال أح
تبقى تلك احلقيقة هي هي, ومع ذلك جيعلها غريها, فهذا مجيع بني النقيضني أو 
الضدين, وهو حمال يف نفسه ال تتعلق قدرة اهللا تعاىل به, وال يقال إن اهللا تعاىل ال يقدر 

 . عليه

 قدرة اهللا تعاىل ال تتعلق به, ألنه يف نفسه غري مقدور, وال يقال َّ إن:وإنام قلنا
 عن ً, وكان اهللا تعاىل عاجزاًإن اهللا تعاىل ال يقدر عليه إال إذا كان يف نفسه مقدورا

 . التأثري به, تعاىل اهللا عن ذلك

 التفريق بني األمرين جمرد تعاجز وهروب وتالعب, وهو َّ يرى أنٍ حزمُوابن
 .ه هذاِّخمطئ يف ظن

 الكالم صفة نفسية له جل َّ عىل اهللا تعاىل, فإنٌ حمالًوأما الكذب فهو أيضا
 اهللا يتكلم إذا َّ إن:شأنه, وصفاته ال ترتتب يف وجودها عىل اإلرادة والقدرة, فال يقال

, ألنه صفة نفسه التابعة لعلمه, ً وحقاً فكالمه الذي يوصف به ال يكون إال صدقا,شاء
 .  وهذا هو الكالم النفيس الثابت هللا تعاىل عند أهل احلق,ً إال حقاوعلمه ال يكون

وأما األلفاظ التي يوجدها اهللا تعاىل وتكون دالة عىل كالمه النفيس, فهي 
 وأفعال اهللا تعاىل التي من هذا الباب , يوصف به اهللاًفعل من أفعاله, وليس كالما

 لكالمه النفيس املطابق للعلم, ًابقاعلمنا عن سبيل القطع العادي أنه ال يكون إال مط
 ألنه حال إجياده فإنه يوجده عىل سبيل أنه كالم له, ;ً وصدقاً إال حقاًفال يكون أيضا

نه غري أي يوجده عىل سبيل أنه دال عىل كالمه, وما كان كذلك فال سبيل إىل القول بأ



 ٢٦

له, فال إشكال يف ا لو أوجده ال عىل سبيل أنه كالم َّ أم,مطابق, وبأنه حمتمل للكذب
 .  له جل شأنهً, ألنه ال يكون كالماًكونه غري مطابق للواقع, وال إشكال يف كونه كذبا

ثة, ولكن ما َوالنكتة يف ذلك كله أن اهللا تعاىل ال يوصف باأللفاظ املحد
 للعلم, ً عىل كالمه, فال يمكن إال أن يكون مطابقاٌّأوجده منها عىل سبيل أنه دال

 . ذب غري كاًصادقا

 ًوقد اغرت ابن حزم حني اعتقد أن اهللا تعاىل قادر عىل الكذب, بأن يوجد كالما
 ومل يالحظ هذه النكتة الدقيقة التي ,نفيسالت الكالم ِبْثُغري مطابق للواقع, ألنه مل ي

 . تنبه إليها أهل السنة األشاعرة, فأحالوا الكذب عىل اهللا تعاىل من أساسه

 بعض املجسمة فأجازوا عىل اهللا تعاىل الظلم ًأيضاوقد تبع ابن حزم عىل ذلك 
 . والكذب, ولكنهم قالوا إنه ال يفعله

مع أن ابن حزم أجاز الكذب إال أنه جزم : واحلاصل من ذلك كله, أنا نقول
بأنه غري واقع من اهللا تعاىل, وهذا معناه أنه ينفي وقوع الكذب من اهللا تعاىل, وهو 

 . يقطع بذلك

א(א:" ناقال عن تيودورولكن قال البابا א
א א א)א א א

א اهـ, يريد ".،
لكذب, أو قد يكون واقعا يمكن أن يقع منه اء والسامعني أن اهللا تعاىل اأن يوهم القر

 .  وهذا غري صحيح,ًفعال
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א": ولذلك فقد قال البابا بعد ذلك
א א א א א א .א
א א א א

 اهـ".
إذن هو يزعم أن آراء ابن حزم تستلزم أن اهللا تعاىل يتعسف وال يرتبط بحق 

 .  وأن هذا االعتقاد قد أنتج يف الواقع مواقف مبنية عىل ذلك,وال بخري
إن وجد بعض الناس يقولون بذلك, فهل العدالة التي تزعموهنا : فنقول

 تتمسكون به لكي ًقاَّلَعَتُ اإلسالم وجتعلوه متصحح لكم أن تنسبوا ذلك كله إىل
 !تقدحوا يف اإلسالم?

 .  ولكن استعامل البابا له أبطل منه, قول ابن حزم باطلَّ إن,نعم
فإن العلامء قد اعرتضوا ,فإن مذهب ابن حزم ال يمثل مذهب أهل السنة 

لكذب أصال, وال عليه يف أقواله هذه, وأبطلوها, وبينوا أن اهللا تعاىل ال يصح عليه ا
يتصور يف حقه الظلم, وال تتعلق قدرته أصال باملحال, لكون املحال غري مقدور, ال 

فإن هذا هو املذهب الذي يعتمده أهل السنة, وهو الوصف . ًلكون اهللا تعاىل عاجزا
الصحيح لإلسالم, وكان عىل البابا أن ال يعتمد يف نقده للدين اإلسالمي عىل أحد 

 .رأي ابن حزم, ثم ينسب ذلك إىل الدين نفسهاآلراء الشاذة ك
والبابا ال يمكن أن يكون غافال عن حقيقة قول أهل السنة األشاعرة, فهو 
 ,يعرف قول ابن حزم, فال يتصور أن ال يعرف قول األشاعرة وهم مجاهري أهل السنة
 ,رةولكنه ملا اعتمد عىل رأي ابن حزم تبني لنا أنه يتقصد إظهار اإلسالم بصورة منف
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 البابا ال يليق بمن منوهذا الصنيع ! ولو باالعتامد عىل آراء يرفضها مجاهري املسلمني
يمثل البحث عن احلقيقة, وبمن يزعم أنه مرتبط بالروح القدس, فالروح القدس ال 

  !!يتبع أساليب هابطة كهذه األساليب
 عبادة َّن اهللا تعاىل ال يمكن أن يأمر الناس بعبادة األوثان, ألَّوكذلك فإن

ثن إله يستحق أن يعبد,  معنى ذلك اإلخبار بأن الوَّاألوثان إن وقع األمر هبا, فإن
, ويستحيل أن يصدر من اهللا تعاىل كالم يفيد هذا املعنى, فهو ً مطلقاً بطالناٌوهذا باطل

 . ة ملا مىضع وهي مسألة تاب,خمالف للعقل وخمالف للواقع
ىل آراء باطلة غري سديدة ليلفق بعض التهم  البابا يعتمد عَّفأنت ترى إذن أن

 . لإلسالم, وليحرض العامل يف ضمن احلملة الشديدة عىل املسلمني التي تقودها أمريكا
وليس شعري إن كان البابا يعتقد بطالن عقيدة اإلسالم, فهو إذن يعتقد 

فون  إىل تقارب األديان وهم ال يعرتن, فلم بعد ذلك يدعوًبطالن كون اإلسالم دينا
 بمثل هذا يف حق دين ًباإلسالم, ومل يعرتضون عىل املسلمني عندما يرصحون أيضا

أليس هذا مطلق التعنت والظلم والعدول عن احلق والتسامح الذي ! نصارىال
أين هو هذا التسامح وأنت جتيز لنفسك احلكم عىل دين . يتحذلق به هذه البابا وأمثاله

ده, وترصخ وتنادي بأعىل صوتك كالنساء, اإلسالم بالبطالن, يف أحكامه وعقائ
 وتتباكى عندما ينقد املسلمون بعض مبادئ ما تزعمون أن دين أنزله اهللا تعاىل? 

 ال طائل وعامءإن عبارات التسامح التي يتحذلق هبا هؤالء ما هي إال رساب 
 . من ورائه
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تقد أن وأما ما قاله من أن العقل والدين ال يتنافيان, فهذا ما نقول به, ونع
 من أبعد الناس عنه, عندما يقولون بأن الثالثة واحد ويعتقدون بابن للرب, صارىالن

 .منه الفداء, أو غري ذلك من عقائدأو أن الرب جتسد, وأنه حصل 
 التحاور واجلدال بالتي هي أحسن هو من أهم دعائم َّونحن دائام نرصح بأن

ا وال عىل غريه من مساعديه, ولكنه الدين اإلسالمي, وهذا املعنى ال خيفى عىل الباب
 .يتغافل عنه

************ 



 ٣٠

  النصرانية والفكر اليوناني 

 
א ":وقد قال البابا بعد ذلك א

א א،א א א א
אא  اهـ".א

وأنه يعتقد ! يعني أن املمثل احلقيقي للعقل وأحكام العقل هو الفكر اليوناين
 مطابقة نرصانية ولذلك فإن العقيدة ال, للفكر اليوناينً مطابق متامانرصاينأن الفكر ال

 .  للعقلًمتاما
א ":َّوقد أكد هذا املعنى بقوله א

א א א  اهـ".א
َّولنا هنا اعرتاض ال بد منه, فمن الذي يستطيع أن يثبت أن الفكر اليوناين هو 

إن هذه القضية ال يمكن االستدالل عليها ! الفكر الذي يطابق العقل وأحكام العقل
 يف نقدهم −ُّوأخص أهل السنة−فإنه قد أثبت املتكلمون اإلسالميون بأي شكل كان, 

ُّللفكر اليوناين أن ثمة خمالفات عديدة فيه للعقل ولألحكام العقلية, وكل من عنده أي 
 . معرفة بعلم الكالم ونقد املتكلمني للفلسفة اليونانية يعرف هذا

يف غفلته واستغراقه يف وأنا ال أعتقد أن البابا جاهل بذلك, ولكن ال ريب أنه 
اندفاعه للتنقيص من اإلسالم مواكبة للهجمة السياسية األمريكية عليه وعىل 
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اإلسالميني, باهتامهم بالعنف, تغافل عن هذه املعلومات الرضورية لكل من درس 
 . الالهوت والفلسفة

ين ثم إن الذي يقرأ كالم البابا فإنه يفهم منه أن البابا يعتقد أن الفكر اليونا
, وال ً بني فالسفة اليونان مطلقاًفكر واحد, وأن فلسفته واحدة, وأنه ال خالف مطلقا

 مطابق للفكر َّالنرصاينتعارض بني فلسفاهتم, ولذلك فإن البابا يقول إن الدين 
 ًولكن مجيع من يعرف مدى االختالف احلاصل بني فالسفة اليونان, فضال! اليوناين

 . , يعلم هتافت الكالم الذي خرج من يف هذا الباباًماعن اخلالف بني الفالسفة عمو
و أو سقراط أو أفالطون أو ط مطابق لفلسفة أرسالنرصاينفهل الفكر 

وتعدد فالسفاهتم ....! أرمخيدس أو غريهم من الفالسفة الذين يعدون بالعرشات
 .ونظراهتم هلذا العامل بعددهم

تكلمني من أهل السنة قد إن الفكر الذي أنتجه اإلسالم وظهر عىل أيدي امل
 ختالف  أبطل العديد من مقوالت اليونان, وأظهر بوضوح أن العديد من فلسفاهتم

 !ً عقلية ثابتة, أو أهنا جمرد أحكام قائمة عىل الوهم الذي حسبوه عقالًأحكاما
 ورؤى عقلية عالية, واكتشفوا مسائل ًفقد أنتجت احلضارة اإلسالمية أفكارا

لتفتوا إليها, وقد زادت عدد املسائل الفلسفية والكالمية عىل أيدي مل يكن اليونان لي
 ! مضاعفة عام كانت عليه عىل أيام اليونانًمفكرين وعلامء حتت رعاية اإلسالم أضعافا

 وجتاهل ما ًونحن نعجب من البابا إذا كان غري عامل بذلك, وأما إن كان عاملا
 .ُّيعلمه, فإن عجبنا منه أشد



 ٣٢

א"ا بعد ذلك وما قاله الباب ، א א
א א.א ، א א

א א א א א ، א א
א ،  .اهـ"א

فإننا نقول نعم, فتعالوا إىل كلمة سواء بيننا وبينكم, تعالوا لكي نتحاور 
بالكلمة الطيبة وبالتي هي أحسن, وال داعي ألن نرتاشق من وراء ستار, وال داعي 

ض هتام جاهزة, معتمدة عىل آراء مبتورة, أو أفكار مقتطعة من عألن نلفق لبعضنا الب
 ! باباهنا وهناك, كام تفعل يا حرضة ال

, واآلن  ننادي باحلوار وندعوهم إليهصارىن الذين كنا طوال عهدنا بالننح
 ندعوكم إىل عني ذلك, فهل أنتم فاعلون?

وبغض النظر عن جعل الفكر اليوناين هو املقياس للعقل, فإنا ال نسلم ذلك, 
ا بل إن يف الفكر اليوناين آراء عديدة خمالفة للعقل, نقول بغض النظر عن ذلك, فإن

ول واجلاد, املعتمد عىل التدقيق والتحقيق ؤإنا مستعدون للحوار العقالين املس: نقول
والتعمق يف املسائل اخلالفية بيننا وبينكم, وذلك عىل معيار ما نسلم به معكم أنه العقل 

 . الصحيح, واحلكم السديد
ول أن َثم إن ميل البابا لليهود وتأثره هبم وانقياده هلم يظهر جليا عندما حيا

 أن أول من ظهر له ً اكتشف فكره اإلله املطابق للفكر اليوناين, مدعيانجيعلهم أول م
א" :هذا األمر كان موسى عليه السالم, فانظر قوله א א

، א א א א א
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’‘،، א א א
א.א א א א

א א
–א−א

א א א א.א א א
א א א א  اهـ".א

فانظر كيف قرر أن القول باإلله الذي هو إله السموات واألرض, إنام هو 
 َّأن هذا ظهر لليهود أول ما ظهر, وكأنه غافل عن أنه نوع تنوير, وَبَفهم جديد صاح

كل الديانات اإلهلية كانت تقرر للناس مفهوم اإلله الواحد القادر العامل, الذي ليس 
رشائع  ًكمثله يشء, وأن هذه العقيدة كانت قبل موسى عليه السالم, وإنام جاء مكمال

ر الواحد العامل, الذي كانوا من سبق, وداعيا بني إرسائيل إىل اإليامن باإلله القاد
 كيف صارت هذه العقيدة الساموية التي تواتر عليها ً فعجباكافرين به غري عاملني به, 
 من لدن آدم عليه السالم إىل اكتشاف ملوسى عليه السالم, ًاألنبياء والرسل مجيعا

نظر يف – ومفهوم جديد ظهر عىل يديه, أي إنه ظهر لليهود ال لغريهم, فأصل التنوير
 !!رف هؤالءُ إنام ظهر من اليهود, فتأمل كيف متتزج السياسة بالديانة يف ع−البابا

 البابا هبذه األفكار مع ترصحيات السياسيني من األمريكان ُ ترصيحَنَواعرف ملاذا تقار
كبوش عندما قال قبل حوايل الشهر أن اإلسالم فايش, أي إنه ال ينترش إال بالسيف, 

 .نفوال يتحرك إال بالع
فإنك إذا مجعت بني هذا وذاك, وألفت بينهام عرفت ما بينهام من تآلف بل 

 .حتالف



 ٣٤

א:"وقال البابا א א
‘Saint Augustine and Saint Thomas Aquines’

‘Duns Scotus’אא
א א א א א א

א. א א
א א ؛ א

 اهـ."
ها هو يرجع إىل ابن حزم ويرتب النتائج عليها, واملسائل التي يعتمد عليها 

 : هي عينها التي ذكرناها سابقا
 !مسألة احلسن والقبح العقليني

 !عموم اإلرادة وعدم تقيدها باحلسن والقبح العقليني
 ل الرشائع?هل العقل يمكن أن يتوصل إىل معرفة اهللا تعاىل دون إنزا

 َّهل يمكن أن يفعل اهللا تعاىل الرش?
 هل الظلم من اهللا تعاىل خللقه متصور ومعقول?

, وبينوا أنه مع ً وتدقيقاًوقد قلنا إن هذه املسائل قد أشبعها املتكلمون بحثا
ثبوت مفهوم للحسن والقبح العقليني يف بعض األمور, إال أن هذا ال يستلزم أن اهللا 

ل ما هو حسن يف نفسه, وقد مثلنا عىل ذلك بوجود العامل بعد أن مل تعاىل جيب أن يفع
, فال شك أن الوجود حسن والعدم قبيح, بمعنى أن الوجود كامل ًيكن موجودا

 ال يستلزم باملرة أن جيب عىل اهللا تعاىل إجياد ًوالعدم نقص, ولكن كون الوجود كامال
 أن يبقيه, وال يوجب عليه أن يوجد َّالعامل, وال يوجب عليه جل شأنه إذا أوجد العامل
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العامل عىل هذه الصورة دون غريها, فال تالزم بني الكامل والنقص وبني فعل اهللا تعاىل 
 .له

 . إنه ال جيب عىل اهللا تعاىل يشء:وهذا هو مراد أهل السنة عندما قالوا
 وأما مسألة اإلرادة, فإنه قد قامت األدلة عىل رضورة كون إرادة اهللا تعاىل

عامة التعلق بكل يشء, وهذه املسألة هلا نوع انبناء عىل املسألة السابقة, فاهللا تعاىل فاعل 
 ملا جيب عليه أن يفعله, وهذا هو املقصود من كون إرادة اهللا تعاىل ًملا يريد, وليس فاعال

 . إال إن قلنا بذلكً وال يكون اهللا تعاىل فاعال خمتارا.غري متقيدة بأمر
نسان هللا تعاىل وإثبات وجوده وصفاته, فقد قرر أهل السنة وأما معرفة اإل

األشاعرة واملاتريدية أن هذا ممكن بل واقع, فالعقل يستدل عىل وجود اهللا تعاىل, وال 
تتوقف معرفة اهللا تعاىل عىل إنزال الرشائع, ولكن هل يستلزم هذا أن جيب اإليامن 

 من َّإن! رد إمكانية هذه املعرفةالذي يرتتب عليه الثواب والعقاب يف اآلخرة عىل جم
 أنه ال تالزم بني جمرد معرفة العقل هللا تعاىل وبني إجياب ًيتأمل يف هذه املعاين يعلم قطعا
 . الثواب والعقاب األخرويني

 . ًوليس يف هذا تناقض مطلقا
 وأنه يمكن أن يظلم, فقد أوضح العلامء ِّ إن اهللا تعاىل يأمر بالرش:أما أن يقال

 يتصور الظلم يف حق اهللا تعاىل بناء عىل أنه ال حسن وال قبح عقليني, وال واجب أنه ال
عىل اهللا تعاىل, بل اهللا تعاىل فاعل ملا يريد, ال يمنعه من فعله يشء, وال يدفعه إىل فعله 

 .يشء
ولو شاء اهللا تعاىل أن ال خيلق هذا العامل عىل هذا النحو لفعل, وال حتجري عىل 

  .َّاهللا جل شأنه



 ٣٦

ٍ بعد خلقه هلم لفعل, بل إثابته جمرد تفضل منه ومنة ًولو شاء أن ال يثيب أحدا َِّ
ومن أين جيب عىل اهللا الثواب والعقاب, وقد أوجد أصل األشياء بعد له عىل خلقه, 
 !أن مل تك شيئا

وأما كالم توماس أكويناس وأوغسطني وغريمها ممن خالف يف هذه 
اله وال بام ادعاه دون سكوتس, إنام نحن متعبدون بام املقوالت, فلسنا متعبدين بام قا

 وقد أوضح ,بينه لنا ربنا يف الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يدين وال من خلفه
 . حمققو علامء الكالم من أهل السنة بطالن مقولة من خيالف ما ذكرناه

سامع آرائه واحلوار الذي يدعو إليه الناس مع اآلخر ال يستقيم إال مع احتامل 
وأفكاره واستدالله عىل ما يقول, وال يصح أن يتم استثناء مقوالت علامء اإلسالم ثم 

 فإن ,َّالتشبث بمجرد كلمة صدرت من واحد هنا أو هناك, وقد ردها علامء الدين عليه
 مع احلوار املدعى, فهل هذه هي الصورة التي يريدها ًهذا األسلوب ال يتوافق مطلقا

  ! ر احلضارات?البابا من حوا

************ 



 ٣٧

  تمسك البابا بمقولة مردودة البن حزم
 

א":ثم قال البابا א א
א א ؛ א

 اهـ".
مع −بن حزم ثم يبني عليها أرأيت كيف يتمسك البابا بمقولة مردودة ال

 ! من الدين اإلسالميًاّ عامً موقفا−فهمه اخلاطئ هلا
إن اهتام املسلمني بأهنم يعتقدون أن اهللا تعاىل قد يفعل الرش ال يتم إال عىل من 

 إىل اهللا تعاىل, ويمنع أن يكون ثمة ًا من يمنع صحة نسبة الرش أصالَّجييز ذلك, أم
 اهللا أن يفعله, والواجب عليه أن ال يفعله, فال يستقيم حسن وقبح بمعنى الواجب عىل

 وال شك أن البابا غري غافل عن هذه الرتتيبات العقلية, ولكنه ,اهتامه بمثل هذا األمر
 . لغلوه يف اعتقاده, ال يبايل بمخالفته لكل هذا

 ًوانظر إىل سوء هذه الكلمة التي نطق هبا, إنه يريد أن يلزم اإلله بام يسميه حقا
 معينة ال يصح لإلله أن يتعداها, ولعمري إن جمرد ً, فيفرتض أن هناك طريقاًوخريا

 .افرتاض ذلك خمالف ملفهوم اإلله لو كانوا يعقلون
א" :ثم قال البابا א

א א א א
 .اهـ".א

إن البابا حياول أن ينقض هنا ما يقوله املسلمون من أهل السنة أنه اهللا تعاىل 
 من خملوقاته يف أمر من األمور يف ذاته وصفاته ًخمالف للغري, أي إنه ال يامثل شيئا



 ٣٨

أفعال اهللا تعاىل, ملا  ويزعم أن هذا القول يقتيض أنا ال يمكن أن نتأمل يف ,وأفعاله
ويشري من بعد إىل أن هذا ! يقتضيه ذلك من عدم االلتزام باحلسن والقبح العقليني

الفهم حيكم عىل مقوالت العقل بالدمار, وعدم إمكانية اللجوء إىل العقل يف احلوار 
 .مع من يعتقد ذلك

 . وما هذه االستلزامات إال من قصور الفهم, وعدم دقة النظر عنده
 ما قاله أهل السنة من املخالفة بني اهللا تعاىل وبني املخلوقات, معناه أن َّفإن

ذاتيات اهللا تعاىل وحقيقته ال متاثل بينها وبني يش من خملوقاته, وهذا حق واجب 
قيقة صفاته ومتفرد بحقيقة ومتفرد بح ومعناه أن اهللا تعاىل متفرد بحقيقة ذاته,. االتباع
 .ال صفة مثل صفته وال ذات مثل ذاته فال فعل مثل فعله و;أفعاله

 فمن أين يقتيض ذلك اهندام مقوالت العقل? 
 البابا ومن يوافقه يف الفكر والفلسفة, يعتقد أنه ال يمكن للعقل أن يفكر َّإن

إال بناء عىل حصول مثل الصورة الثابتة يف اخلارج فيه, وهذا قد تم إبطاله يف الكالم 
 . اإلسالمي

نا أن العلم يمكن حتصيله وال يشرتط يف ذلك التامثل املاهوي َّا قد بيَّوذلك أن
بني املعلوم والعلم, بل يكفي يف حصوله التطابق املاصدقي, أي صدق احلمل, فمجرد 

 . إثبات صدق احلمل, فهذا يعني حتقق العلم
وصدق احلمل ال يشرتط فيه العلم بحقيقة ما يف اخلارج, بل ببعض 

 املعارف والعلوم احلاصلة للبرش هلا, ولو تفكرنا يفأحكامها, ونسبها احلاصلة 
 وبناء عىل ذلك فإن جمرد القول بأن اهللا تعاىل خمالف حلقيقة ,لوجدناها من هذا الباب



 ٣٩

 عدم إمكان العلم بأحكام ثابتة هللا ًالبرش يف ذاته وصفاته وأفعاله, ال يقتيض مطلقا
 . َّتعاىل, وما جيوز وما ال جيوز له جل شأنه

 . لة عن هذا الفرق يوقع الناظر فيام وقع فيه البابا من التخابطوالغف
************ 



 ٤٠

  هل يخالف المسلون العقل؟
 

א" :ثم قال البابا א א א ،
، א א א ،  اهـ".א

 هذا القول معناه إثبات التشبيه بني اهللا تعاىل وبني خلقه, وهذا بال شك إن
مأخوذ من زعمهم أن اهللا تعاىل خلق البرش عىل صورته, وهم يأخذون هذا القول عىل 

 .حقيقته ويعتقدون هبا كذلك
ويريد البابا أن يقول إن نظرة الكنيسة إىل اإلله مطابقة للعقل, وأما نظرة 

 .ً واستغراباًهي خمالفة للعقل, وهذا القول مما هيتز له اجلسد ضحكااملسلمني إليه ف
فقد جاء الزمان الذي جيرؤ هؤالء فيه عىل القول بأن نظرهتم موافقة للعقل 
وأن نظرة املسلمني خمالفة للعقل, ولعمري إن هذا وقد صدر من رجل يف أعىل 

مني حتى جرؤ  املسلحالمنصب عندهم, يدل عىل مدى الرتدي الذي صار إليه 
 .هؤالء عىل الترصيح بمثل ذلك

ة ّولو كان أهل اإلسالم متمسكني بأصول املعرفة كام فعل متقدموهم وجل
رأ أحد عىل إظهار نحو هذا القول, يف علامء اإلسالم من املتكلمني واألصوليني, ملا جت

 .ِّحق اإلسالم
 

************ 



 ٤١

  ن يعتقدون بدين فيه روٌحوالمسلم
  !!ة مع روح الرب غير متوافق

 
א" :ثم قال البابا ، א א א ، א

، א א א
א .א

א אא א א
 اهـ".

قاد املسلمني الذين يتهمهم بأهنم يعتقدون تنيشري البابا يف هذه الكلمة إىل ا
بدين فيه روح غري متوافقة مع روح الرب, أي غري متوافقة مع األحكام اإلهلية 

, ًه أن الدين اإلسالمي ليس بدين صحيح أصال البابا يعتقد يف قرارة نفسَّاحلقيقية, ألن
 مع الواقع الذي ال يملك الواحد إال أن ً متاشيا−إن كان−وإنام إطالقه اسم الدين عليه 

 . يف األرضًخيضع له, وهو أن الدين اإلسالمي من أكثر األديان انتشارا
ال أحد يستعيل عىل غريه أكثر من استعالء الغرب عىل غريهم, وهذه سمة 

رزة فيهم عىل امتداد العصور والقرون, وال أحد عىل ظهر األرض امتص خريات با
 .اآلخرين كام فعل الغربيون, وما يزالون يفعلون ذلك حتى اآلن

 ًا مل نرها إال نادراَّوأما االعتقاد الكنيس املوافق لروح الرب كام يقول البابا, فإن
 إال خالل فرتات نادرة, تكاد رىالنصا, ومل تسيطر عىل حضارة النرصانيةيف الثقافة 

 .تكون كإيامضات الشعاع املنكتم



 ٤٢

 د أن احلقيقة اإلهلية ال تثبت إالوأما ما يشري إليه البابا من التطابق, فإنام يري
 .  فقط, وأما ما يعتقده اآلخرون يف الرب فال أساس لهالنرصاينعىل وفق اعتقادهم 

اإلنس, وهذا متوافق مع ما وهو من جهة أخرى, ينزل بمقام األلوهية إىل 
وهم إن رضوا . يعتقدون به من الفداء والتجيل يف جسد املسيح, واعتقاداهتم األخرى

بتلك االعتقادات, فإنا ال نرىض هبا, ونعتقد أهنا خمالفة لروح العقل, مع خمالفتها 
 .للدين اإلسالمي احلق

يمكن أن يوجد وما هو هذا التطابق بني روح اخللق األبدية وبني عقلنا, هل 
تطابق بني اخلالق واملخلوق, إال إذا ترفع املخلوق إىل رتبة اخلالق فتعدى عليها, أو 

 .تنزل اخلالق إىل رتبة املخلوق فرتدى إليها
************ 

  هل هو حوار للحضارات؟

א" :ثم قال البابا א א א
א אא א א א ،.

א. א
א.א

א א א א  اهـ."א
إن الذي يريد أن يميض يف حوار احلضارات ال يعتمد عىل آراء شاذة لبعض 
أفراد حضارة معينة, ثم يلزمهم مجيعا هبا, وهل ترى احلضارة اإلسالمية قد قامت عىل 

 ! رأي ابن حزم حتى تعتمد عليه يف حماورهتا??



 ٤٣

 .إن هذا لعمري من املضحكات املبكيات
 حوار احلضارات, ولكن بناء عىل أسس علمية ِّنعم إننا يف أمس احلاجة إىل

 .رصينة, ال عىل جمرد اختيارات آلراء من هنا وهناك ثم التنكيت عليها
א" :قال البابا א א א א

א א א א א.א
، א ؛ א א

א ، א ..א
א א א א א א  اهـ. "א

نا كم هو ي رأي عىل كالم ذلك اإلمرباطور, الذةها أنت تراه يبني مبارش
 ثم إن البابا ملا واجهه اإلعالميون واملعرتضون بام نقله عن !مستواه يف الفكر الرفيع

فكيف ال يعرب عن ! اإلمرباطور, زعم إنه كان جمرد نقل, وال يعرب عن وجهة نظره
 !ب حمارضته عليه, ويستمد منه?لوجهة نظره ونحن نراه يبني أغ

 اه, ويعيد اهتامه للحضارة اإلسالمية بأهنفها هو يف آخر املحارضة يرجع إلي
 بل السيف والعنف, فإنه يذكر بكلامت اإلمرباطور ملحاوره ,ال تعتمد الكلمة

الفاريس, ولذلك فإننا يمكن أن نفهم أنه يريد بالدين الذي خيالف العقل, وخيالف 
 مزيد  وهذا واضح من كالمه ال حيتاج إىل!! الدين اإلسالمي ال غريه,الرب عىل زعمه

 . تفسري

َإن احلضارة اإلسالمية بام متتلكه من رصيد ضخم يف خمتلف املعارف  ََّّ
 الفكر اإلسالمي الرفيع قادر َّقادرة عىل احلوار مع سائر احلضارات, بل إن والعلوم,



 ٤٤

ٍعىل إظهار مستوى عال من التحليل والنقد والتواصل مع اآلخرين, وليس من رشط 
 . ل أن يتم التفاهم, عىل االختالف واالتفاقالتواصل أن يتم التوافق, ب

وقد كان املسلمون متمرسني بالقيام هبذا الدور العظيم الذي ال يقدر عىل 
القيام به إال األفذاذ, ونحن ندعو ورثة العلوم اإلسالمية واحلضارة والقائمني عىل 

العظيم نرش الدين اإلسالمي من علامء وفقهاء ومفكرين عىل االستمرار هبذا الدور 
الذي قام به أجدادنا العلامء العظام من املتكلمني والفقهاء واألصوليني وغريهم, مع 

ولن نستطيع أن نقوم . أصحاب احلضارات األخرى, وأتباع الديانات وامللل والنحل
 .  إال بالتصدي عىل نحو الئق هلذه الوظيفة العظيمةً وعقالًبدورنا املطلوب نام رشعا

يلمح إليه كالم البابا من أن اجلانب الديني يف فكرنا ونحن ال نرىض بام 
َّاإلسالمي علومنا, أصم, يعني ال يستمع لآلخرين, ومن كان أصم, فإنه ال يستطيع  ّ

  !!احلوار معهم
هذا جمرد اهتام من هذا البابا قائم عىل حمض التعصب األعمى, والعجيب أنه 

 عىل هذا ; ولكن! عن النور احلقيقيمع بعده التام!  كالمه بمظهر الفكر املتنوريظهر
درج هؤالء املخالفون للدين اإلسالمي من النصارى واليهود, والقليل منهم فقط هو 

َّوال بد .  بال ريبه القرآن الكريم عنهم, ووصفه صادقاملنصف, وهذا هو الذي ذكر
 أن نعرف أن عالقة هذا البابا وطيدة الصلة باليهود, ومن كان خيدم أهدافهم فال

 .نستغرب صدور هذا الكالم عنه
 إن حوار احلضارات ال يمكن أن يتم إال بالتجرد الذي : نستطيع أن نقولناإن

ال نراه يف كلامت البابا بنديكت, ومن رشوط احلوار العلم بمفاهيم وأفكار اآلخر, 



 ٤٥

 احلوار من رشطه العلم َّوقد رأينا بوضوح عدم وجوده عند البابا بنديكت, فإن
َّ فال بد للحوار من أن يكون القصد هو ًاملعرفة التامة عن اآلخر, وأيضاالصحيح, و

 إال أن عليه أمارات وعالمات هي ً خفياًقلبياًأمرا الوصول إىل احلق, وهذا وإن كان 
 .ضوابط االلتزام بآداب احلوار وأصول املعرفة الصحيحة

بأحوال نفسه, وبناء عىل ذلك فإننا ندعو البابا ومن يمثله إىل إعادة النظر 
ومراجعة معارفه وتصحيح مقاصده, والتحصيل الصحيح قبل اخلوض يف هذا البحر 

 .  من الناسالواسع الذي ال يطيقه إال األفراد
************ 

 وليس لنا إىل غري اهللا تعاىل حاجة وال مذهب
 سعيد فودة

٢٠/٩/٢٠٠٦ 
************ 


